
 بسم الله الرحمن الرحيم

 Kingdom of Saudi Arabia                                                                         عودية ــربية الســكة العـــالممل     
       Ministry of Labor and Social Developmentجمعية هواة العمالت                                                         

  Saudi Association of Numismatic Society                                                     7801مية االجتماعية رقمالبشرية والتنالموارد ترخيص وزارة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ          7441 /   /       التاريخ       ئيسي  مكة المكرمة .. الرقم /               رعودية .. الجمعية السعودية لهواة العمالت  ..المركز الالمملكة العربية الس

 

 

 ) محضر اجتماع مجلس الجمعية (

 هـ18/5/7448األربعاء  اليوم   /          

 م 7/1872 /12الموافق  /        

 سياسات الجمعية وهي كاألتي: اجتماع  مجلس الجمعية لمناقشة وإعتماد انه في هذا اليوم المحدد اعاله  تم        

 . سياسة تعارض المصالح 
  . سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات 
  . سياسة خصوصية البيانات 
  . سياسة االحتفاظ بالوثائق و إتالفها 
  . سياسة جمع التبرعات 
  . سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين 
 ال وجرائم تمويل اإلرهاب .سياسة الوقاية من عمليات غسل األمو 
  . سياسة االشتباه بعمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب 

 فعليه فقد اقر المجلس هذه السياسات  .       

 :  القرار من المجلس وجرى التوقيع على ذلك وبناءا على ذلك تم اعتماد        
       

 والله ولي التوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                         
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 هـ          7441 /   /       التاريخ       ئيسي  مكة المكرمة .. الرقم /               رعودية .. الجمعية السعودية لهواة العمالت  ..المركز الالمملكة العربية الس

 

 

 ) محضر اجتماع مجلس الجمعية (

 هـ18/5/7448األربعاء  اليوم   /          

 م 7/1872 /12الموافق  /        

 اجتماع  مجلس الجمعية لمناقشة واعتماد اللوائح و األليات الخاصة إلدارة الجمعية  تمانه في هذا اليوم المحدد اعاله         

 وهي كاألتي:       

 .  الالئحة المالية 
  . الئحة صالحيات مجلس اإلدارة والصالحيات الممنوحة له 
  . الئحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة 
  . الئحة الموارد البشرية 
  . آلية إدارة المتطوعين 

 فعليه فقد اقر المجلس هذه اللوائح و اآلليات  .       

 :  القرار من المجلس وجرى التوقيع على ذلك وبناءا على ذلك تم اعتماد        
       

 لله ولي التوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،،   وا                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


